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I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
258/2017. (XI. 23.) határozatában foglaltak alapján pályázatot írt ki a Déri Múzeum (4026
Debrecen Déri tér 1., a továbbiakban: Intézmény) magasabb vezetői (igazgatói ) beosztásának
ellátására tekintettel arra, hogy az Intézmény igazgatójának 5 éves megbízása 2018. február 28.
napjával lejár.
A pályázati felhívás 2017. december 15-én jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu), továbbá a
www.debrecen.hu internetes portálon, és közzétételre került Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján (Új Városháza épülete) is.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. január 16. napja volt.
Az Intézmény magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának ellátására a pályázat benyújtási
határidejéig egy pályázó, az Intézmény jelenlegi igazgatója, Dr. Angi János nyújtotta be a
pályázatát.
A pályázati eljárást és a magasabb vezetői megbízás feltételeit a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20-20/B. §-a, 23. § (1)–(3) bekezdése,
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 45. § (4) bekezdése, a 94. § (1) bekezdése, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti,
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdése, a 6/E. § (1) bekezdése, a 6/G. § (1) és (3)
bekezdése, a 6/H. §-a, a 7. §-a és a 22. § 17. pontja együttesen szabályozza.
A Kultv. 94. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati fenntartású muzeális intézményben
csak olyan személy foglalkoztatható, aki büntetlen előéletű és nem áll muzeális intézményben
végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá
rendelkezik a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt végzettséggel és szakképesítéssel.
A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése és a 6/E. § (1) bekezdése értelmében múzeumban az
intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztás ellátásával kizárólag olyan
közalkalmazott bízható meg, aki rendelkezik
- a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással,
- egyetemi, azaz mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy
jogász vagy közgazdász szakképzettséggel,
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, továbbá
- a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének
megfelelő munkakörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint
- kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.
A Korm. rendelet 6/H. §-ának rendelkezése szerint a megyei hatókörű városi múzeum
vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is
rendelkeznie kell.

A Korm. rendelet 22. § 17. pontja alapján szakirányú szakképzettségnek minősül a felsőfokú
végzettséghez kapcsolódó, a közalkalmazottat foglalkoztató intézmény alaptevékenységének
megfelelő szakképzettség.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázót a Közgyűlés által létrehozott legalább
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságnak
(a továbbiakban: szakmai bizottság) kellett meghallgatnia.
Közgyűlés által felkért 3 tagon kívül a szakmai bizottság további tagjait a Korm. rendelet 7. §a rendelkezésének megfelelően az Intézmény Közalkalmazotti Tanácsa, illetve a reprezentatív
szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet által delegált
képviselő alkotta.
A Közgyűlés a 258/2017. (XI. 23.) határozatával – a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége,
mint országos szakmai szervezet megjelölésével – a szakmai bizottság tagjának
- Komolay Szabolcs alpolgármestert,
- Dr. Mazsu Jánost, a Kulturális Bizottság elnökét és
- Dr. Pankotai László önkormányzati képviselőt, a Kulturális Bizottság tagját kérte fel.
A szakmai bizottság további tagjai:
- Dr. Cservenyák László PhD, a Szatmári Múzeum igazgatója, a Magyar Vidéki
Múzeumok Szövetségének elnökségi tagja,
- Hajzer Gizella a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, mint
reprezentatív szakszervezet által delegált tag, valamint
- Koticsné Dr. Magyari Márta, a Déri Múzeum Közalkalmazotti Tanácsának elnöke
voltak.

II.
Dr. Angi János belső pályázó, az Intézmény jelenlegi igazgatója.
A pályázó 1988-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetem (a Debreceni Egyetem jogelődje)
Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem szakos középiskolai tanár szakképzettséget.
1999-ben a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa a történelemtudomány
kandidátusává nyilvánította.
Orosz nyelvből felsőfokú, angol nyelvből középfokú komplex típusú állami nyelvvizsgával
rendelkezik.
1988 óta egyetemi oktató, 1992-től tanársegéd, 1999-től adjunktus, 2002-től egyetemi docens
a KLTE, majd a Debreceni Egyetem Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti
Tanszékén. 2011-2014 között a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
Közgazdasági Tanszékének, 2014 óta a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának
egyetemi docense.
Emellett 1995–1999 között könyvkiadó-igazgatója volt a tudományos könyvkiadással
foglalkozó Multiplex Média Debrecen Kft.-nek.
1999–2011 között kiadóigazgató a Debreceni Önkormányzat Lapkiadó Kft.-nél. 1990 óta a
Történelmi Figyelő című könyvsorozat, 1993 óta a Debreceni Szemle tudományos folyóirat
szerkesztője.
2013. március 12. napjától az Intézmény határozatlan időre kinevezett múzeumi kulturális
menedzser munkakörű közalkalmazottja és az Intézmény igazgatója.

Dr. Angi János, az Intézmény igazgatójaként 2014-ben részt vett a magasabb vezetői beosztás
ellátásához kapcsolódó - a Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdésében előírt - kötelező
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás továbbképzésen. A tanfolyam
teljesítését okirattal igazolta.
Dr. Angi János Igazgató Úrnak
- a „J” fizetési osztály 11. fizetési fokozat alapján járó garantált illetménye 257.370 forint
(Kjt. 66. § (10) bekezdése alapján a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra
kerekítve) 257.400 forint,
- a garantált illetmény összegét meghaladó, a munkáltatói döntésen alapuló
illetményrésze (Kjt. 66. § (8) bekezdése) 117.137 forint,
- vezetői pótléka (Kjt. 70. § (1), (3) bekezdése és a Korm. rendelet 19. §-a és a 3. melléklet
3.1.4. alpontja) 54.863 forint (a pótlékalap 275 %-a),
- idegennyelvtudási pótléka (Kjt. 74. § (5) bekezdése) közép - és felsőfokú nyelvvizsgára
tekintettel összesen 29.925 forint,
- tudományos munkáért és fokozatáért járó pótléka (Kultv. 94. § (6) bekezdése) 9.975
forint,
- kulturális illetménypótléka (Korm. rendelet 21. §-a) 38.703 forint,
illetménye összesen 508.003 forint.
A pályázó által benyújtott pályázati anyag az előírt pályázati feltételeknek mind formai, mind
tartalmi szempontból megfelel.
A pályázó beleegyezését adta, hogy pályázata tartalma közölhető a megbízón és a szakmai
bizottság tagjain kívül más személlyel, továbbá nem kérte a személyét érintő napirend
tárgyalásánál zárt ülés tartását.

III.
A szakmai bizottság a pályázót 2018. január 23-án meghallgatta, és az alábbi összegzett
véleményt fogalmazta meg:
„Dr. Angi János a Déri Múzeum jelenlegi igazgatója. Pályázata a pályázati felhívásban
megjelölt formai és tartalmi követelményeknek egyaránt megfelel. Dr. Angi János rendelkezik
a jogszabályban előírt egyetemi végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, idegennyelvismerettel, szakmai és vezetői gyakorlattal, mindemellett kiemelkedő szakmai és tudományos
tevékenységet végez.
A Déri Múzeum igazgatójaként az elmúlt 5 évben bizonyította szakmai felkészültségét, vezetői
rátermettségét, amely pl. az intézmény – vezetői ciklusa alatt elért – eredményeiben, az állandó
kiállítások szakmai színvonalában, a múzeum tudományos tevékenységében tükröződik.
A pályázatában megfogalmazott szakmai tervek, fejlesztési koncepciók reálisak,
megvalósíthatók. A Déri Múzeum jövője szempontjából jól ismeri a személyi és tárgyi feltételek
fejlesztésének lehetőségeit és szükségszerűségeit. E tekintetben prioritásként fogalmazta meg a
szakmai fluktuáció csökkentését, a műtárgyvédelmi infrastruktúra fejlesztését. Ezek
megvalósítását a fenntartóval való szoros együttműködésben képzeli el.

A Déri Múzeum alaptevékenységén túlmenően fontosnak tartja az „Európa Kulturális
Fővárosa 2023” projektben, továbbá a turizmus fejlesztésében és a város brandépítésében az
intézmény aktív szerepvállalását. Nyitott a hazai és határon túli kulturális intézményekkel,
partnerszervezetekkel és a Debreceni Egyetemmel való kapcsolatfejlesztésre.
Dr. Angi János alkalmas a Déri Múzeum igazgató beosztásának ellátására.”
A szakmai bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, 100%-os arányban, egyhangúlag támogatta Dr.
Angi János pályázatát.

IV.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a megbízási jogkör gyakorlója a szakmai bizottság
írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a magasabb vezetői megbízásról.
A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás legfeljebb öt évig terjedő
határozott időre szól.
A Kultv. 45. § (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum magasabb vezetőjének
megbízásához a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: Emberi Erőforrások Minisztere)
egyetértése is szükséges. Dr. Angi János magasabb vezetői megbízásához az Emberi
Erőforrások Miniszterének előzetes egyetértését megkértük.
Dr. Angi János magasabb vezetői megbízása esetén - az eddig végzett munkájának kiváló
minősítése alapján – javaslom illetménye munkáltatói döntésen alapuló illetményrészének
117.137 forintról 159.134 forintra történő megemelését. Ezzel Dr. Angi János havi
illetményének bruttó összege 550.000 forintra emelkedne.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és a 42. §
2. pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése, a 23. § (1) – (3) bekezdése, a
66. § (7) bekezdése, a 70. §-a, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/E. § (1) bekezdése, a 6/H.
§-a, valamint a 3. számú mellékletének 3.1.4. pontja alapján, figyelemmel a 258/2017. (XI. 23.)
határozatra
1./ megbízza Dr. Angi Jánost a Déri Múzeum (4026. Debrecen Déri tér 1., a továbbiakban:
Intézmény) határozatlan időre kinevezett múzeumi kulturális menedzser munkakörű
közalkalmazottját 2018. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig az Intézmény magasabb
vezetői (igazgatói) beosztásának ellátásával.
2./ Dr. Angi János részére 159.134 Ft, azaz százötvenkilencezer-százharmincnégy forint
garantált illetmény összegén felüli illetményrészt és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap
275 %-ának megfelelő összegű vezetői pótlékot állapít meg a magasabb vezetői (igazgatói)
beosztás ellátásának időtartamára.
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét az 1./-2./ pontokban foglalt döntéseknek megfelelő
magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói
intézkedés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2018. február 1.
Dr. Papp László
polgármester

